Amsterdam, 18 maja 2011 r.
New World Resources
Publikacja Aneksu do Prospektu (Supplementary Prospectus)
Następujący dokument został zatwierdzony przez brytyjski Urząd ds. Notowań (UK
Listing Authority) i jest dostępny do wglądu:
Aneks do Prospektu dotyczący Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym
wydanego przez New World Resources N.V. i New World Resources Plc w dniu 11
kwietnia 2011 roku.
New World Resources Plc zwróciła się z wnioskiem do FSA (Financial Services
Authority – brytyjskiego organu nadzoru) o wydanie zaświadczenia o zatwierdzeniu oraz
o przekazanie kopii Aneksu do Prospektu właściwym władzom w Republice Czeskiej i w
Polsce, tj. odpowiednio Narodowemu Bankowi Czeskiemu (Česká narodní banka) i
Komisji Nadzoru Finansowego.
Pełna wersja dokumentu jest dostępna na stronie internetowej (należy wkleić
następujący adres URL w pasek adresu przeglądarki): www.newworldresources.eu
Bardziej szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:
New World Resources N.V. oraz New World Resources Plc
Investor Relations
Corporate Communications
Tel.: +31 20 570 2270
Tel.: +31 65 476 4119
E-mail: ir@nwrgroup.eu
E-mail: pmasinova@nwrgroup.eu
Strona internetowa: www.newworldresources.eu
Ponadto elektroniczne wersje Aneksu do Prospektu i Prospektu połączonego z
Dokumentem Ofertowym, a także tłumaczenia na język czeski podsumowania Prospektu
połączonego z Dokumentem Ofertowym są dostępne, między innymi, na stronie
internetowej Grupy New World Resources (www.newworldresources.eu), dla
akcjonariuszy New World Resources N.V. oraz New World Resources Plc w Republice
Czeskiej na stronach www.csas.cz, www.patria.cz oraz www.wood.cz.
Mogą Państwo zwrócić się do Computershare Investor Services Plc o udostępnienie
papierowej wersji Aneksu do Prospektu i Prospektu połączonego z Dokumentem
Ofertowym, a także tłumaczenia na język czeski podsumowania Prospektu połączonego
z Dokumentem Ofertowym, lub informacji włączonych do nich przez odniesienie do
innego źródła pod numerem telefonu +44 906 999 0000 (lub +44 906 999 0000, dla
połączeń spoza Wielkiej Brytanii) od poniedziałku do piątku (oprócz świąt i dni wolnych
od pracy w Wielkiej Brytanii) w godzinach od 9:00 do 17:00 (czasu londyńskiego).
Wersje papierowe Aneksu do Prospektu i Prospektu połączonego z Dokumentem
Ofertowym, a także tłumaczenia na język czeski podsumowania Prospektu połączonego
z Dokumentem Ofertowym, można również otrzymać od Czeskich Agentów
Przyjmujących, tj. spółek Česká spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s. oraz Wood &
Company Financial Services, a.s., podczas ich normalnych godzin pracy.
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Ponadto, mogą się Państwo zwrócić o udostępnienie papierowej wersji Aneksu do
Prospektu oraz Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym do Polskiego
Oferującego – ING Securities S.A. w normalnych godzinach pracy.
Egzemplarz Aneksu do Prospektu jest także dostępny do wglądu w zwykłych godzinach
pracy w biurze Linklaters LLP pod adresem One Silk Street, London EC2Y 8HQ, do
zakończenia Oferty włącznie.
Aneks do Prospektu zostanie złożony w Centralnym Systemie Gromadzenia Informacji
Regulowanych (National Storage Mechanism) i będzie dostępny do wglądu pod
adresem: www.Hemscott.com/nsm.do.
Niniejszy komunikat nie stanowi ani oferty ani zaproszenia do zakupu ani tez nie
stanowi części oferty ani zaproszenia do zakupu lub nabycia w inny sposób, emisji,
zapisu, sprzedaży lub zbycia w inny sposób jakichkolwiek papierów wartościowych ani
tez nie stanowi zachęty do złożenia oferty zakupu bądź nabycia w inny sposób, emisji,
sprzedaży bądź zbycia w inny sposób jakichkolwiek papierów wartościowych.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie
zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach
wartościowych z 1933 r. (US Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o
Papierach Wartościowych”), ani nie będą oferowane ani sprzedawane na terytorium
Stanów Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane przez Amerykańską Komisję
Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange Commission) lub jeśli
możliwe będzie zastosowanie wyjątku od wymagań rejestracyjnych na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Wydawanie, publikacja i rozpowszechnianie niniejszego komunikatu w niektórych
jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa. Osoby w takich jurysdykcjach
gdzie niniejszy komunikat został wydany, opublikowany lub rozpowszechniony powinny
zapoznać się z obowiązującymi wymogami i ich przestrzegać.
Niniejszy komunikat przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjnych i w żadnym
wypadku nie stanowi podstawy dla decyzji o inwestowaniu w akcje New World
Resources N.V. lub New World Resources Plc. Prospekt połączony z Dokumentem
Ofertowym sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz
wprowadzeniem akcji spółki New World Resources Plc do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Londynie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., łącznie z tłumaczeniem podsumowania
Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym i Aneksu do Prospektu na język
polski stanowią jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat New
World Resources N.V i New World Resources Plc oraz oferty na terenie Polski. W
związku z ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów
wartościowych New World Resources Plc do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym wraz
z polskim tłumaczeniem jego podsumowania, a także Aneks do Prospektu, zostały
udostępnione na stronie internetowej Grupy NWR (www.newworldresources.eu) jak
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również na stronie internetowej Polskiego Oferującego – ING Securities S.A.
(www.ingsecurities.pl).
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